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REKTÖRÜMÜZDEN ÖĞRENCİLERİMİZE ALTIN DEĞERİNDE KARİYER TAVSİYELERİ

Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminde ilk kez açılan 
Kariyer Planlama Dersi kapsamında, yıl boyunca farklı fakültelerimiz-
den yaklaşık 500 öğrencimize kariyer alanında ufuk açıcı bilgiler 
verildi. Ders kapsamında öncelikle kariyerle ilgili temel teorik bilgilerin 
aktarılmasının ardından, öğrencilerimize ülkemizde ve dünyadaki 
önemli sivil toplum kuruluşları tanıtıldı; kamuda, özel sektörde ve 
akademideki kariyer imkânları konusunda bilgiler verildi. Ayrıca dersi 
veren Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Yeler, öğrencilerimizi kamu ve özel 
sektörden pek çok önemli isimle de buluşturarak tecrübelerini onlara 
aktarmalarına imkân sağladı.

Kariyer Planlama Dersinin 4 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen 12. 
hafta dersinin konuğu ise Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik idi. 
Öğrencilerimize “Üniversite Hayatımız ve Kariyer: Geleceğimize 
Tavsiyeler” başlıklı bir seminer veren Rektörümüz Prof. Dr. Çelik, 
öncelikle kişinin karakteri, sahip olunan kabiliyet, beceri ve yetkinlikler, 
içinde bulunulan şartlar ve bu şartların getirdiği artılar ve olumsuzluklar 
ile dünyanın gelecekteki trendlerini görmenin kariyerin olmazsa olmazı 
olduğunu belirtti. Kendi eğitim hayatı ve kariyer geçmişinden bazı 
hatıralar ve tecrübelerini de öğrencilerimizle paylaşan Rektörümüz, 
öğrenim görülen alanın geleceğini okuyabilmenin önemini vurguladı.

Üniversitemizde akademisyen yaş ortalaması 39

Üniversitemiz öğrencilerinin pek çok bakımdan çok şanslı olduğunun 
altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversite-
sinin diğer üniversitelerde bulunmayan önemli bir artısının hocalarımı-
zın çok genç ve dinamik olması olduğunu belirtti. Üniversitemizdeki 
akademisyen yaş ortalamasının 39 olduğunu aktaran Rektörümüz, 
hoca ve öğrenciler arasındaki bu yaş yakınlığı sayesinde, “Hocaları-
nıza gittiğinizde sizi daha çok anlayabilecek olan bir kuşakla 
karşı karşıyasınız.” dedi.

Üniversitemizde görev yapan bütün hocalarımızın titizlikle seçildiğini 
belirten Rektörümüz Prof. Dr. Çelik, son 2 yılda 150 akademisyen 
aldıklarını belirterek bu bağlamda üç temel kritere göre hareket ettikle-
rini kaydetti: “Hocalarımız ya öğrenciyi seven ve geleceğin Türkiye’si 
olacak kuşaklar yetiştirme derdinde olmalı ya da kendi disiplininde 
gece gündüz çalışarak bilimsel keşifler yapmak isteyen, makale ve 
fikir üreten kişiler olmalı. Bu iki şarta ilaveten yeni kurulan bir üniversite 
olarak yoğun gündemimizde aktif roller üstlenmeli. Bu şartlardan en 
az ikisini sağlayan hocaları alıyoruz. Medeniyet Üniversitesi akade-
misyenleri öğrenciyle ilgili, kendi bilimsel alanıyla ilgili ve idealist 
süreçlerde yer almak isteyen hocalardır. Bu, sizler gibi genç 
arkadaşlar açısından inanılmaz bir artıdır.”

“Hocalarımızın ulaşılabilir olması öğrencilerimiz için ciddi bir 
artıdır”

Diğer pek çok üniversiteden farklı olarak bizim hocalarımızın ulaşılabilir 
olmasının öğrencilerimiz için ciddi bir artı olduğunu belirten Rektörü-
müz, öğrencilerimize bu avantajı daha da ileriye taşıyarak kendilerine 
sunulan çeşitli imkanlardan haberdar olabilmek için YÖK’ün Öncelikli 
Alanları gibi çeşitli mevzuatı takip etmelerinin önemini vurguladı ve 
“Türkiye’nin çok değerli gençleri olarak, hayatı sadece önünüze 
konulanla değil, konulmayanı da yakalamaya çabalayarak 
geçirin.” tavsiyesinde bulundu.

“Akademik süreçleri izlerken olabildiğince bu süreçlerin içinde 
olun”

Akademik kariyer hedefleyen öğrencilerimize de çok değerli kariyer 
ipuçları veren Rektörümüz, gerek dijital ortam gerekse içinde bulun-
duğumuz İstanbul ortamında her şeye ulaşmanın mümkün olduğunu 
belirterek, “Siz planlı olup kendi ilgi ve kabiliyetleriniz ve akademik 
çevrenizle uyumlu olarak yürürseniz her şey çok daha zamanında ve 
zemininde olacak, hayat çok daha kolay olacaktır. Yani buradan 
mezun olurken hayata çok daha hazır halde mezun olacaksınız. 
Hayatınızı akademi esaslı kurgulayabilirseniz pişman olmazsı-
nız.” dedi. Ayrıca kariyer süreçlerinde karşılarına çıkan fırsatları 
kaçırmamak için, “kendi akademik ilginize ve mesleki alanınıza 
denk düşen, bu işi ciddi tutan insanlarla daha yoğun birliktelikler 
ihdas edin kendinize. Mesleki kulüp, akademik ilgi ortağı, o ilgi 
ağını mutlaka güçlü tutun. Bu işler daha öğrencilikteyken 
usta-çırak ilişkisi ile ilerliyor.” tavsiyesini verdi.

Öğrenim hayatında derslere gösterdikleri hassasiyet ve ciddiyetin 
öğrencilerimize gelecek kariyerlerinde iş disiplini kazandırdığını 
belirten Rektörümüz Prof. Dr. Çelik, “Hayatı düzenli yaşayan arkadaş-
ların başarmaması mümkün değil.” dedikten sonra kariyerde kaderin 
de bir payı olduğunu belirterek kariyerin bir hırs işine dönüştürülme-
mesini tavsiye etti ve “Hayatta her yönden dört dörtlük bir insan 
olma niyetimiz varsa, önümüze düşen hangi kariyer adımı olursa 
olsun, her durumda kazanırız.” dedi.

“İstanbul’da iyi okuyup İstanbul’u da iyi yaşayın!”

İstanbul’u öğrencilerin kariyer yolculuğunda 
“ikinci bir üniversite” diyerek nitelendiren 
Rektörümüz, “İstanbul’da iyi okuyup 
İstanbul’u da iyi yaşayabilirseniz, 
İstanbul’un size kazandırdıklarını 
yarın hayatınızda göreceksiniz.” 
dedi. İstanbul’u yaşarken gezip 
eğlenmekten çok kariyer odaklı sosyal 
faaliyetlere odaklanılmasını tavsiye eden 
Prof. Dr. Çelik, “hayatın merkezini 
kariyeriniz esasında yaşarsanız; 
arşive, arkeoloji müzesine, 
seminere gitmek ve özel sektör-
den insanlarla tanışmak gibi 
faaliyetleri hayatınızın keyfi 
haline getirirseniz artık akade-
mik kariyer noktasında eksik 
bir şey kalmıyor.” dedi. Bu 
noktada herkesin kendi 
kişiliğine uygun olan ve 
hayatı daha renkli yaşamala-
rına yardımcı olacak, sevdik-
leri bir alanı kariyerlerine 
eklemelerini tavsiye etti. 
Öğrencilerimizin ilgiyle 
dinlediği seminerin ardından 
Rektörümüz gelen soruları 
cevapladı.  
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AB BAKANLIĞI ORTAKLIĞINDA "GENÇLERLE AB BULUŞMALARI"NI GERÇEKLEŞTİRDİK
Siyasal Bilgiler Fakültemizin 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleş-
tirdiği “Gençlerle AB Buluşmaları” başlıklı çevrimiçi program 
kapsamında Sayın Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı 
Büyükelçi Faruk KAYMAKCI’yı ve değerli Avrupa Birliği Başkanlığı 
bürokratlarını ağırladık. Türkiye-AB İlişkileri, Erasmus-Gençlik 
Programları, Avrupa Koleji ve Jean Monnet Burs Programlarının 
yanı sıra Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer olanaklarının da konuşul-
duğu program Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK’in de 
katılımı ile Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Özden 
Zeynep OKTAV’ın moderatörlüğünde, ülkemizin farklı üniversite-
lerinden öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmaları kapsamında öncelikle Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi GENÇ, Fakülteyi kısaca 
tanıttığı bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Rektörümüz 
Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK ise, “Dünyaya ufuk açan bir programda 
beraberiz. Katkı veren, aramızda bulunan herkese Üniversitem ve 
şahsım adına müteşekkirim.” sözleriyle başladığı açılış konuşma-
larında, akademinin sırasıyla bilme, anlama, farkındalık, edinilen 
bilgiyi uygulamaya geçirme ve belli bir standarda ulaştırma 
aşamalarını içine alan bir süreç olduğunu vurguladı. Küresel 
dünyada, üniversitelerin bütün alanlarda tüm bu başlıkları içine 
alacak bir yetkinliğe ulaşmalarının tek başlarına mümkün olmadı-
ğından hareketle, dış çevre ve paydaşlarla buluşma imkânı sunan 
bu tür toplantıların öneminin altını çizdi. “Var olan teorik bilgiyi 
pratikle buluşturarak Türkiye’nin ihtiyaçları bağlamında yeniden 
tanımlamayı hedefleyen bu toplantıdan hem hocalarımızın, hem 
öğrencilerimizin, hem de biz idarecilerin üstleneceği roller 
çıkacaktır” diyen Rektörümüz, hayırlı bir toplantı olması dilekleriy-
le herkese teşekkürlerini sundu.

Programın devamında Sayın Bakanımız Faruk KAYMAKCI, 
Türkiye-AB İlişkilerindeki temel sorunlara değinerek bu sorunları 
ekonomi, din, coğrafi ve nüfus büyüklüğü, komşularla ilişkiler ve 
Kopenhag Kriterleri başlıkları üzerinden değerlendirdi. Türkiye'nin 
üyelik sürecine ilişkin temel zorlukların altını çizmekle birlikte, üyeliğin 
ülkemiz açısından neden gerekli olduğu sorusuna cevap niteliğinde 
olmak üzere bu üyeliğin gerek AB gerekse Türkiye nezdinde yarata-
cağı kazançlara vurgu yaptı. İlişkilerde halihazırda varlığını koruyan 
sorunlara etraflıca değinerek bu sorunların uzun vadede nasıl çözüle-
bileceğine dair verimli öngörülerini paylaştı. Sayın Bakanımız 
Türkiye-AB İlişkilerine dair öğrencilerimizin sorularını da yanıtladı ve 
gençlerin bu süreçte ne derece önemli bir role sahip olduğunu vurgu-
ladı. AB Bakanlığı bürokratları ise Erasmus-Gençlik Programları, 
Avrupa Koleji/Jean Monnet Burs Programları ve Dışişleri Bakanlığı’n-
da kariyer olanaklarına değinerek bu fırsatlardan nasıl yararlanılabile-
ceğine ilişkin önemli sunumlar gerçekleştirdi.

SİBER ZORBALIKLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Üniversitemiz ile Güngören Kaymakamlığı, Güngören İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü arasında siber zorbalıkla mücadele 
konulu iş birliği protokolü imzalandı. 25 Haziran 2021 tarihin-
de Üniversitemiz Rektörlüğünde gerçekleşen törende, Rektörü-
müz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Güngören Kaymakamı Sayın 
Zeyit Şener ve Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın 
Ferhat Öztürk protokole törenle imza attılar. Üniversitemiz Sağlık 
Bilimleri Fakültesi’nden Öğretim Görevlisi Dr. Özlem Akarsu 
danışmanlığında, öğrencilerimiz Zehra Ergül ve İlknur Ekici 
tarafından gerçekleştirilecek olan ve TÜBİTAK tarafından destek-
lenen “Siber Zorbalık Farkındalık Programının Ortaokul 
Öğrencilerinin Siber Zorbalık Farkındalığına Etkisi” başlıklı 
proje, çocuklar üzerinde ciddi ruhsal ve fiziksel zararlara neden 
olabilen siber zorbalıkla ilgili farkındalık geliştirilmesini amaçlıyor. 
Proje kapsamında:

• Öğrencilerin siber zorbalık ile ilgili farkındalık düzeyleri, çevrimiçi 
ortamda yaşadıkları olumsuz deneyimleri ve davranışları belirle-
necek,

• Farkındalık geliştirmeye ve davranış değişikliği kazandırmaya 
yönelik olarak öğrencilere sekiz oturumdan oluşan siber zorbalık 
farkındalık eğitim programı uygulanacak,

• Siber zorbalık, siber mağduriyet, siber zorbalık farkındalığı, 
siber zorbalığın türleri, siber mağdur kişinin duyguları, siber 
zorbalıkla karşılaşıldığı zaman neler yapılması gerektiği, siber 

zorbalığın yasal suçları, güvenli internet kullanımı, siber zorbalıkta 
akran desteği, siber zorbalığın ve siber mağduriyetin önlenmesin-
de yapılması gerekenler vb. konularda öğrencilerin bilgisi ve 
farkındalığı arttırılacak,

• Öğrencilere verilen eğitimin etkinliğinin değerlendirildiği akade-
mik çalışmalar yapılacak,

• Öğretmenler ve veliler için siber zorbalık ve çözüm önerileri ile 
ilgili panel düzenlenerek bu konudaki bilgi ve farkındalık düzeyleri 
arttırılacak.



PERSONELİMİZE YAPILAN SALDIRIYI EN GÜÇLÜ 
ŞEKİLDE KINIYORUZ

Üniversitemizdeki tıp eğitimine 2012 yılında başlayan Zehra 
Başar, 2016 yılında geçirdiği talihsiz bir trafik kazasında boyun 
omurlarında oluşan kırıktan dolayı boynundan aşağısı felç kalarak 
tetrapleji hastası oldu. Sonraki 3 yıl boyunca oturamayarak 
yatağa bağımlı kalan öğrencimiz Zehra bu süreçte öğrenimini de 
sürdüremedi. 2019 yılında Tıp Fakültemiz Fiziksel Tıp ve Rehabili-
tasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Belgin Erhan ile 
rehabilitasyon programına başlayan öğrencimiz, yoğun tedaviler 
sonucunda oturabilme yeteneğini geri kazanarak öğrenimine 
devam etmek için gerekli olan hareket kabiliyetine kavuştu. Bu 
süreçte Prof. Dr. Erhan bir yandan da Zehra’nın eğitim hakkını 
kaybetmemesi için gerekli adımları atarak ailesiyle birlikte Fakülte 
yönetimi ve Rektörlüğe başvurdu. Üniversite yönetimimiz öğren-
cimizin eğitimine devam edebilmesi için gerekli kararları alarak 
Zehra’ya bu mücadelesinde gereken tüm idari ve akademik 
desteği verdi.

2020-2021 akademik yılı itibariyle Tıp Fakültemizde 4. sınıf 
öğrencisi olarak öğrenim görmekte olan Zehra Başar, Üniversite-
mizdeki öğrenimine kaldığı yerden devam ediyor. Başarıyla 
tamamladığı uzaktan derslerinin ardından bahar döneminde aktif 
stajlarına da başlayan Zehra artık akülü tekerlekli sandalyesinde, 
hocaları ve diğer intörn öğrencilerimizle birlikte hasta vizitlerine 
katılıyor.  

Mezun olduğunda, Türkiye’de tetraplejik olup eğitimini tamamla-
yan ilk tıp fakültesi öğrencisi olacak olan Zehra Başar’ı kutluyor, 
kendisine sağlıklı günler ve öğrenim hayatında başarılar diliyoruz.   

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 
hastanemizde yakın zamanda öğretim üyesi hekim hocamıza 
yönelik fiziksel ve sözel bir saldırı gerçekleşti. Başhekimimiz, 
Hastane yönetimi ve Rektörlüğümüz, olayın gerçekleştiği ilk 
dakikadan itibaren koordineli bir şekilde hareket ederek ivedilikle 
duruma müdahale etmiş, güvenlik takviyesi yapılarak saldırgan 
şahıs kontrol altına alınmış ve sonrasında da Başhekimimiz ve 
Rektörlüğümüz tarafından olayın takibi titizlikte yapılmıştır.   

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Yaşar BÜLBÜL ve üniversite yönetimimiz, saldırıya maruz 
kalan doktorumuz ile hastane yönetimini ve personelini ziyaret 
ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi’nin her zaman ve her durumda personelinin yanında olduğu-
nu bir kez daha vurgulayarak, hekimlerimizle ve sağlık çalışanları-
mızla durum değerlendirmesi yaptı. 

Bu anlamda İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak; Göztepe 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir poliklinik hastasının ilgili 
birimde görevli doktorumuza yaptığı fiziksel ve sözel saldırıyı en 
güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıya uğrayan değerli doktorumuza 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Hastaları tedavi etmek için canla başla ve gece gündüz demeden 
fedakârca görev yapan hekimlerimize yönelik saldırıların kabul 
edilemez olduğunu ifade ediyor ve sağlıkta şiddet vakalarının 
tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz.

OMURİLİK FELÇLİSİ ÖĞRENCİMİZ ZEHRA TIP 
FAKÜLTEMİZDE STAJ EĞİTİMLERİNE KALDIĞI 
YERDEN DEVAM EDİYOR
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2020 Yılı Kalite Raporumuzun yayınlanmasının ardından, Rektö-
rümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik 15 Haziran 2021 tarihinde Üniver-
sitemiz Kalite Komisyonu'nu ve raportörleri kabul etti. 

Raporun hazırlanması kapsamında bu yıl ilk kez Üniversitemizin 
kalite süreç ve faaliyetleri,  alanında uzman akademisyenler 
tarafından ele alınarak tamamen akademik bir bakışla yorumlan-
dı. Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kalite Komisyonu ile 
gerçekleştirdiği görüşmede, yapılan çalışmalar hakkında değer-
lendirmelerde bulunarak tüm çalışan üye ve raportörlere teşek-
kürlerini bildirdi. 

REKTÖR HOCAMIZ KALİTE KOMİSYONUNU KABUL 
ETTİ

Ünalan Mah., Ünalan Sok., D100 Karayolu yanyol  
34700 Üsküdar / İSTANBUL
0 (216) 280 33 33
www.medeniyet.edu.tr

IstMedeniyet/
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

istanbulmedeniyet/
istanbulmedeniyet/
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‘Okul Özerkliği’ ana temalı II. Uluslararası Okul Yöneticileri 
Konferansı, 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde çevrim içi 
olarak gerçekleştirildi.

Okul özerkliği kavramını geniş bir yelpazede ele alarak kavramın 
dünyada ve Türkiye’deki karşılığına odaklanan konferansa 
Türkiye’den ve dünyadan 200’e yakın konuşmacı katıldı. Konfe-
ransta eğitimden sosyolojiye, politikadan hukuka, okul öncesin-
den yükseköğretime her alanda okul, öğrenen, öğretmen, 
yönetim, finans ve yönetici özerkliği kavramları ele alındı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Öncü Okul Yöneticileri 
Derneği ve İstanbul İl MEM ortaklığında düzenlenen Konferan-
sın açılış konuşmasını MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Burhanettin Dönmez yaptı. Konferansın ikinci açılış konuş-
macısı da Texas State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Duncan Waite 
oldu.

Konferansta açılış ve davetli konuşmacılar yanında 5 panel ve 10 
atölye gerçekleştirildi. İyi örnek uygulamalarının paylaşıldığı 
konferansta İngilizce sunumlarda simultane çeviri hizmeti verildi.

Konferansın yüz yüze yapılan kapanış oturumunda müzik dinleti-
sinin ardından ISPC2021 Konferans Düzenleme Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Yaşar Bülbül katılımcılara teşekkür ettiler. Kapanış oturumunda 
Milli Eğitim Bakanlığı adına bir değerlendirme konuşması yapan 
MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, konferans sonuçları-
nın bakanlık politikalarına ışık tutabilecek nitelikte olduğunu ve 
sonuçları inceleyeceklerini belirtti. Kapanış oturumu en iyi bildiri, 
atölye ve iyi örnek seçilen katılımcıların ilan edilmesi ile sona erdi. 
Konferans düzenleme ve bilim kurulu ile katılımcıları Beykoz 
Sabancı Öğretmenevinde müzikli gala yemeğine katıldı. Konfe-
rans sonunda dinleyicilere kitap hediye edildi.

İki yılda bir yapılan Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı’nın 
üçüncüsü 2023 yılının Haziran ayında uluslararası katılımla 
İstanbul’da gerçekleştirilecek.

2023 EĞİTİM VİZYONU, SALGIN KRİZİ VE 
DİJİTALLEŞME BAĞLAMINDA OKUL ÖZERKLİĞİ 
KONFERANSI TAMAMLANDI


